Convenis de col·laboració vigents el 2015

Els convenis de col·laboració subscrits el 2015 o bé en anys anteriors amb altres entitats i que
han comportat efectes econòmics, financers i patrimonials per a la FUNDACIÓ en l’exercici
2015 es relacionen tot seguit. En tots els casos es troben vinculats a les finalitats previstes als
Estatuts de la FNOB.

a) Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) – reciclatge i reutilització d’elements
dels vaixells de l’escuderia FNOB

Signat el 5 de febrer de 2014, tenia raó per a què la FNOB difongués els serveis i activitats que
es realitzen als tallers productius i de formació professional ocupacional del CIRE i per a la
reutilització i aprofitament de les veles en desús de les embarcacions que participen en la
BWR.
El conveni es renova de forma automàtica per períodes anuals.

b) Universitat Pompeu Fabra – desenvolupament de joc en línia, multiusuari

Subscrit l’1 de març de 2014 té com a objecte continuar la col·laboració entre les dues entitats
per a desenvolupar un projecte que doni suport a desplegar el joc virtual “The Game Barcelona
World Race”, construït conjuntament per les dues entitats per a la segona edició i que es volia
millorar per a la tercera.
El conveni ha estat vigent durant el primer semestre de 2015 fins a la finalització del projecte i
no ha generat cap cost per a la FNOB durant aquest mesos.
c) Federació Catalana de Vela – escoles de vela

Formalitzat el 7 d’abril de 2014, ha comportat per a la FNOB posar a disposició de l’Escola
Catalana de Vela el programa de l’Escola de Creuer Oceànica, amb el vaixell Mirabaud Open
60 i establir Centres de Seguiment de la BWR, per a l’homologació de tècnics de la regata.
Els recursos aplicats per la FNOB a aquest conveni durant el primer semestre del 2015 han
estat de 15.307,61 euros, en concepte de xerrades a centres d’ensenyament i pel
desenvolupament de bateigs als diferents Centres de Seguiment.

d) Conveni marc amb la Universitat de Barcelona (UB) i el Consorci El Far –
desenvolupament el 2014 via conveni específic

Atès l’ interès de les tres entitats en desenvolupar un projecte inèdit de Campus Virtual de la
Navegació Oceànica, vinculat a la BWR com a regata del coneixement, el 2 d’abril de 2013 es
va signar el corresponent conveni, el qual no implicava cap compromís econòmic entre les
parts, podent estendre’s a activitats d’intercanvi de professors, investigadors i d’estudiants, de
materials d’investigació, de documents científics i pedagògics i de publicacions, a la participació
d’estades de perfeccionament per a estudiants, professors i investigadors, a la participació en
conferències, seminaris, col·loquis, exposicions i altres activitats organitzades i a la constitució
d’equips conjunts de recerca.

En desenvolupament del conveni marc el 26 de juny de 2014 s’ha formalitzat un d’específic,
que té per objecte regular un projecte formatiu que es concreta en la impartició de diferents

cursos online massius (MOOC) en les temàtiques de son i cronobiologia, nutrició i alimentació,
meteorologia, oceanografia i medicina a distància a bord.
Per a l’execució del projecte la FNOB ha posat a disposició de la UB la seva estructura,
personal i equipaments, ha supervisat amb les coordinadors de cada MOOC l’índex, el guió i el
contingut dels cursos, ha elaborat els vídeos que complementen els continguts dels cursos i ha
assumit determinats costos.
Les despeses acreditades el primer semestre del 2015 en relació als cursos han estat de
5.000 euros

e) Universitat de Barcelona– investigació “canvis cognitius associats a la navegació
oceànica en condicions extremes”

De 8 de juliol de 2014, té per objecte la col·laboració entre la FNOB i la UB, a través del
Departament de Psiquiatria i Psicobiologia Clínica, per a la recollida de dades de neuroimatge i
rendiment cognitiu de navegants que participen en l’edició 2014-2015 de la BWR; en concret,
dels navegants de l’embarcació One Planet One Ocean.

El conveni no contempla cap compromís econòmic per a les parts i serà vigent fins Desembre
de 2015.

f) Institut Químic de Sarrià – projecte oceans lliures de plàstics

Signat el 21 de juliol de 2014 i amb una vigència anual, regula les aportacions a efectuar per la
FNOB en activitats de recerca en aquesta matèria. En finalitzar la col·laboració l’IQS ha de
presentar un informe explicació de l’aplicació dels fons percebuts i dels resultats aconseguits,
comprometent-se a destacar la participació de la Fundació en qualsevol acte de difusió del
projecte.
L’aportació econòmica a càrrec de la FNOB al 2015 (a títol de conveni de col·laboració) ha
estat de 22.000 euros

g)

Agrupació Esportiva Special Olympics Catalunya – visualització en accions de la
BWR

Subscrit el 9 de setembre de 2014 tenia per objecte la col·laboració de les dues entitats en
matèria de finançament, fent-se referència mútua en les seves campanyes.
El conveni serà vigent fins 31/12/2015, i no ha generat cap cost per la FNOB durant el primer
semestre de l’exercici

h) Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona – Congrés de Vela Oceànica

En el marc de la celebració del segon Congrés Internacional de Vela Oceànica, el 14 de
novembre de 2014 es va formalitzar un conveni amb el Consorci per a l’organització d’espais i
activitats complementàries al Museu Blau (lloc de celebració del Congrés), destinats als
participants.

Per raó del conveni, la FNOB es va comprometre a: traslladar al Museu pantalles tàctils per al
seguiment de la regata per al públic del Museu; aportar un expert en biologia dels oceans per a
realitzar una conferència divulgativa el 20 de novembre de 2014; a assumir les despeses
derivades de l’ús dels espais cedits pel Consorci; a facilitar al Consorci dues inscripcions
gratuïtes per al Congrés; a fer constar la col·laboració del Consorci en la publicitat del Congrés.

El conveni ha estat vigent fins el 30 d’abril de 2015.

i) Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona – organització regata
Santa Eulàlia, de Barcelona a Setè (França)

Signat el 25 de novembre de 2014 té per objecte la col·laboració amb el Consorci per a
organitzar la regata, creant-ne un equip de treball conjunt per a desenvolupar el projecte bàsic i
executiu de la prova, que tindrà lloc el març de 2016.

j) Fundació Barcelona Cultura – disseny, finançament i realització, en diferents espais
de la ciutat, d’activitats culturals

De data 28 de gener de 2013 i vigent fins el 31 de desembre de 2015, contempla l’organització,
a diferents llocs de Barcelona d’un conjunt d’activitats i iniciatives culturals que tenen per
objecte transmetre a la societat la ciència de la navegació i donar a conèixer la cultura
mediterrània i de mar.

La programació cultural serà dissenyada, desenvolupada, produïda i sufragada a través de l’
Institut de Cultura de Barcelona per la Fundació Barcelona Cultura, emmarcada com a pla i
programa en la tercera edició de la BWR, d’acord amb el Manual essencial d’aquesta tercera
edició, Plans i Programes d’activitats, aprovat pel Consorci de la Barcelona World Race

El conveni contempla també la distribució dels ingressos que obtingui cadascuna de les entitats
derivats de la gestió de contractes de patrocini o d’altres formes de col·laboració.

k) Federació Catalana de Vela – lliurament de bestreta

Formalitzat el 8 de maig de 2012 tenia per objecte l’atorgament d’una bestreta a la Federació
per import nominal de 50.000 euros, per a contribuir a finançar els costos d’organització del
Campionat del Món de la Classe 470, celebrat entre el 10 i el 19 de maig de 2012 a Barcelona,
assumits per la Federació.
La bestreta comptava amb la garantia d’un ajut econòmic a percebre de l’Ajuntament de
Barcelona per part de la Federació per import de 300.000 euros, per a contribuir al finançament
del campionat.
Al venciment, la bestreta no va ser retornada per la Federació.
El conveni es mantindrà vigent fins la cancel·lació del deute.

l) Càritas diocesana i Consorci El Far– programa “grumets amb cor”

Formalitzat el 25 de juny de 2012 i amb vigència renovable anualment, té com a objectiu
principal donar a conèixer als joves que hi participen la riquesa humana i de valors de
referència que suposen l’experiència i l’aventura de navegar a bord d’un veler, alhora que se’ls
hi transmeten coneixements relacionats amb la navegació tradicional.
El programa va ser pensat com a recurs lúdico-pedagògic per a sensibilitzar als joves envers la
navegació i com a acció d’iniciació i de sensibilització cap a l’orientació professional en matèria
de competències marines, fomentant l’aprenentatge d’un ofici i la inserció laboral.

El 9 de maig de 2013 es va assignar un annex al conveni que tenia per objecte l’organització
d’un curs de 400 hores de formació de confecció industrial nàutica, fomentant-ne la creativitat i
el reciclatge de materials, en col·laboració amb la Taula per a l’ocupació de la Barceloneta, qui
selecciona els alumnes.
La FNOB es fa càrrec del finançament del programa, incloent-hi la contractació del docent.
m) Club de Vela Palamós – Regata Christmas Race

Es va formalitzar el 4 de desembre de 2012, per a col·laborar en l’organització de la Christmas
Race, amb el compromís d’efectuar una aportació econòmica de 20.000 euros, en concepte de
patrocini.
El compromís de col·laboració s’estén als anys 2013 a 2015, amb una aportació de 35.000
euros el 2015.

n)

Acord de col·laboració tècnica amb el Centre d’Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat

Formalitzat el 28 de febrer de 2013 i amb finalització prevista el juny de 2015 té per objecte
facilitar les instal·lacions, els serveis i el professionals del Centre per tal que els regatistes de la
FNOB puguin portar a terme la seva preparació general per a la BWR.
El cost dels serveis a prestar pel Centre és de 15.000 euros, a raó de 5.000 euros anuals, entre
2013 i 2015. Les despeses acreditades el primer semestre del 2015 han estat de 5.100€

o)

International Monohull Open Class Association (IMOCA) –Organització 3 noves
edicions Bwr

La IMOCA és una classe internacional d'embarcacions de vela reconeguda per la Federació
Internacional de Vela (ISAF).
El 21 D’Abril de 2015 la FNOB va signar un acord per la organització de la Bwr Edicions 2018,
2022 i 2026.
Mitjançant aquest acord la FNOB es compromet a organitzar les properes tres edicions de la
Barcelona World Race, amb sortida a Barcelona.
Per la seva banda, IMOCA es compromet a integrar aquestes tres edicions al seu calendari
oficial del campionat del mon de regates oceàniques dels anys 2018, 2022 i 2026 així com a
promoure aquesta regata entre els seus membres.
p) Conveni de col·laboració amb l’ Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB),
pel desenvolupament de programes educatius el 2015

El 20 de maig de 2015 es va formalitzar un conveni amb l’IMEB que té per objecte donar suport
financer mitjançant subvenció a les activitats educatives realitzades per la FNOB en el marc de
la BWR.

Entre aquestes, les següents:
• Programa educatiu de la regata.
• Creació d’activitats educatives (Oceà Viu Planeta Viu, gimcana BWR, videoconferències en
directe, xerrades a les escoles, activitat Vela a la BWR).
• Desenvolupament de recursos didàctics (maleta pedagògica BWR, bloc de la BWR, material
didàctic pels tallers educatius).
• Projecte Ocean Campus.
• Plataforma Canvas Network.
• Cursos sobre meteorologia, lesions, malalties i telemedicina, gestió del son, gastronomia i
alimentació i oceanografia.
• Projecte de joc virtual de la BWR: The game.
Les activitats subvencionades s’estenen tot l’any 2015 i el conveni té vigència fins el 31 de
desembre d’enguany.

q) Federació Catalana de Vela – promoció de la vela

Formalitzat el 31 de gener de 2012 tenia per objecte dur a terme un programa de suport a la
Federació amb els seus projectes de promoció de la vela, amb la finalitat de preparar a futurs
navegants catalans per a què puguin competir en regates oceàniques.

En el període de la tercera edició de la regata BWR les aportacions econòmiques a fer
efectives per la FNOB, per un import total de 100.000 euros, han estat distribuïdes de la
manera següent:
• 50.000 euros el 2012.
• 50.000 euros un cop rebut un informe sobre la utilització de l’aportació econòmica de la
FNOB en les activitats realitzades

r) Escola Massana, Centre d’Art i Disseny – concurs d’idees del marxandatge

De data 13 de febrer de 2014, tenia per objecte col·laborar en la convocatòria de dos
concursos restringits d’idees, un d’imatges per a aplicar al marxandatge de la tercera edició de
la BWR i un altre específic per als productes de marxandatge, amb l’esperit i els valors de la
regata. La FNOB va finançar les convocatòries dels concursos i els seus respectius premis, per
import de 16.860 euros

s) Fundació Bosch i Gimpera – contracte de estudi d’imatge de la marca Barcelona
World Race

De data 1 de juny de 2014, va comportar l’encàrrec a la Fundació Bosch i Gimpera de l’estudi
d’imatge de les marques Barcelona World Race-Renault i d’un estudi de seguiment del
Programa educatiu de la Barcelona World Race
2014-2015, així com les tasques
d’organització i la coordinació científica del projecte Ocean Sailing Campus Barcelona World
Race

El projecte ha donat lloc a despeses per valor de 17.500 euros durant el primer semestre de
2015 .

t) Fundació Bosch i Gimpera – contracte de tasques d’Organització i coordinació
científica del nou projecte Ocean Sailing Campus BWR

De data 11 de març de 2014, suposa l’encàrrec per part de la FNOB a la Fundació Bosch i
Gimpera de les tasques d’organització i coordinació científica del projectes Ocean Sailing
Campus Barcelona World Race, la creació d’equips de formadors, l’elaboració del Disseny
Instruccional dels cursos, el seguiment del procés de desenvolupament de continguts i la guia i
revisió dels cursos a la plataforma MOOC (vegeu Nota d) anterior).
Entre gener i juny de 2015, les despeses incorregudes en el projecte han estat de 5.500 euros

u) Federació catalana de Vela- Cessió temporal d’embarcacions

De data 23 de setembre de 2015, suposa la cessió per part de la FNOB a la Federació
Catalana de Vela de dues embarcacions pneumàtiques de suport per l’organització i seguiment
del campionat Nacra 2015 celebrat a Barcelona del 25 de Setembre al 3 d’octubre.
El conveni ha tingut vigència fins el retorn de les embarcacions, el dia 6 d’octubre de 2015

